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Na de blauw-ijs expedities werd aansluiting gezocht bij 
EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), 
een grote, Europese campagne om de langste ononderbro-
ken chronologie van Antarctisch gletsjerijs te boren (zie 
hoofdstuk ‘Gletsjers als klimaatarchief’). De interpretatie 
van ijskernen is mede afhankelijk van lokale klimatologi-
sche omstandigheden, en het IMAU verrichtte daarom me-
teorologische metingen op één van de twee boorlocaties in 
het hoge en koude binnenland van Dronning Maud Land 
in Oost Antarctica. Ook in het kader van EPICA namen in 
1997 diverse Nederlandse onderzoekers deel aan een avon-
tuurlijke Noors-Nederlandse traverse naar het onontdekte 
westelijke deel van Dronning Maud Land, op zoek naar 
een geschikte boorplaats. Langs deze traverse werden di-
verse automatische weerstations geplaatst. In 2001 begon 
het Duitse Alfred Wegener instituut voor poolonderzoek 
(AWI) met de tweede diepe EPICA boring, drie kilometer 
diep. Speciaal hiervoor werd Kohnen Station gebouwd, ver-
noemd naar de kort daarvoor overleden dr. Heinz Kohnen 
(1938-1997), grondlegger van de logistieke afdeling van 
het AWI. 
Kohnen Station bestaat uit gele containers van het voor-
malige Filchner Station. Dit station moest in 1999 van een 

Fragment uit de roman Poolreizen van R. Bintanja
‘De helikopter scheerde laag over Wasa. Het station bestond 
uit niet meer dan een paar kleine hutjes op een platte berg 
met een steile klif aan de noordkant. De eerste zomergasten 
zouden pas later vandaag arriveren. Gek genoeg realiseerde 
hij zich nu pas dat Wasa en Svea slechts anderhalve maand 
per jaar bewoond waren, tijdens de korte Antarctische zo-
mer, en dus vrijwel het hele jaar leeg stonden. Ze vlogen 
verder zuidwaarts, in de richting van de Heimefrontfjella, 
het gebergte dat al snel aan de horizon verscheen toen ze 
weer hoogte wonnen. Het was prachtig weer. De strak-
blauwe lucht werd slechts onderbroken door enkele half-
doorzichtige cirrusfl arden. De uitgestrektheid van de witte 
wereld beneden hem werd steeds indringender. Zijn enige 
referentie was het aan de horizon opdoemende gebergte, 
dat langzaamaan steeds prominenter omhoog leek te rijzen. 
Daarachter werd de ijskap alsmaar dikker.
Het trage ijs wurmde zich over en door het ruige rotsmas-
sief in de richting van de kust en vormde steile ijswanden 
en craquelurige gletsjers. Een desolaat, grimmig landschap, 
maar tegelijkertijd een landschap met een grootse, magni-
fi eke uitstraling. De helikopter zette abrupt de daling in. 
Joachim zocht naar Svea, aan de voet van de Heimefrontf-
jella, ergens op een rotspunt, zo was hem verteld, maar kon 
het niet ontdekken. Pas vlak voor de landing zag hij het 
nietige, vaalgele hutje van Svea eenzaam op een rozebrui-
ne rotspunt staan. Temidden van uiteenstuivende wolken 
sneeuw landde de helikopter op het egale sneeuwveldje 
ernaast.
Enkele minuten later zette hij zijn eerste voorzichtige stap-
pen op de keiharde sneeuw. Toen de rotoren eindelijk tot 
stilstand kwamen bleek het windstil te zijn. De zon stond 
boven de zwartgrijze bergen en scheen behaaglijk. Dit was 
het dus: Antarctica. Hij keek verwonderd om zich heen en 
voelde zich klein. Niemand zei iets. Er heerste een serene 
rust.’
Bintanja, R. Poolreizen (roman). Uitgeverij Servo DTP, As-
sen, 268 pp., ISBN 9057869020 (2006).

De eerste Nederlanders op de Zuidpool
Günther Können: ‘Tijdens de zuidelijke zomers van 
1989/90 en 1997/98 heb ik tezamen met mijn Amerikaanse 
collega Walter Tape tweemaal twee maanden doorgebracht 
op de Zuidpoolbasis, genaamd Amundsen-Scott South Pole 
Station. Deze Amerikaanse basis ligt op de Antarctische 
hoogvlakte, op slechts zo’n 300 meter van de geografi sche 
Zuidpool (90° ZB). Het doel van ons verblijf was om on-
derzoek te doen naar het verband tussen enerzijds de vorm 
en afmetingen van ijskristallen die in de lucht zweven en 
anderzijds de polarisatie en lichtverdeling van halo-vormen 
die deze ijskristallen aan de hemel genereren als ze door de 
zon worden beschenen. Om zo’n groot mogelijke kans op 
succes te hebben moet dit onderzoek in een zeer koud kli-
maat plaatsvinden, zodat de halo-genererende kristallen om 
je heen zweven en je ze dus kan vangen en direct opmeten. 
Het binnenland van Antarctica, waar zeer goed gedefi ni-
eerde halo’s ontstaan, is zeer geschikt om zulk onderzoek 
uit te voeren. Dit bracht mij als eerste Nederlander ooit naar 
Amundsen-Scott, zodat ik de eerste Nederlander werd die 
op de geografi sche Zuidpool heeft gestaan. Merkwaardi-
gerwijze merk je dat fysiek, zoals ook Roald Amundsen, 
de Noorse ontdekkingsreiziger die met zijn team in 1911 
als eerste de geografi sche Zuidpool bereikte, al in zijn dag-
boek opmerkte. Dit geldt vooral voor mensen zoals wij, die 
veel in de buitenlucht vertoefden. De totale afwezigheid 
van variatie in zonshoogte door de dag heen zorgt namelijk 
voor een enorme ontregeling van het biologische dag/nacht 
ritme – in veel heviger mate dan bij een ‘normale’ midder-
nachtzon. De Zuidpool is inderdaad een unieke plek.
Ons tweemansonderzoek was uiterst low-tech en dus goed-
koop, zeker in vergelijking met andere soms zeer presti-
gieuze projecten. Tevens was het bijzonder succesvol en 
heeft het tot een fl ink aantal publicaties geleid. Het uit-
eindelijke resultaat is dat wij het verband tussen afmeting 
van kristallen en de lichtverdeling van halo’s goed hebben 
kunnen ijken. Dit gegeven is van belang voor toekomstig 
interplanetair ruimteonderzoek: in de atmosfeer van andere 
planeten of hun satellieten (Titan!) kunnen zich kristallen 
van ijs of zelfs meer exotische kristallen bevinden, die in 
principe ook halo’s kunnen genereren. Als deze halo’s ge-
detecteerd worden – wat op Mars bij een simpele halovorm 
al het geval is geweest – dan vormt ons onderzoek een basis 
om uit hun lichtverdeling eenduidig de grootte, en mogelijk 
ook de vorm en brekingsindex van de kristallen te bepalen.’ 

De Zuidpoolexpeditie van 1989/90 zou een jaar later een 
vervolg krijgen op het Russische Vostok station. Hoe dat 
veldwerk verliep is te lezen in het hoofdstuk ‘Gletsjers als 
klimaatarchief’. 
In het seizoen 1993/94 hebben ook Louk Conrads (IMAU) 
en Raymond Schorno (NWO) kortstondig de geografi sche 
Zuidpool bezocht. In dat seizoen plande Zweden als onder-
deel van het International Trans-Antarctic Scientifi c Expe-
ditions (ITASE) project een traverse van Wasa Station (73° 
Z, 13° W) naar de Zuidpool en terug. De twee Nederlan-
ders zouden naar de Zuidpool reizen, daar een apart inge-
vlogen automatisch weerstation en een radiosondesysteem 
testen en vervolgens met de Zweden terugkeren naar de rand 
van het continent. Helaas kwamen de Zweden nooit op de 
Zuidpool aan doordat ze terecht kwamen in een gebied met 
gletsjerspleten. Het weerstation, het eerste IMAU station 
op Antarctica, bleef achter op de Zuidpoolbasis Amundsen-
Scott en werd na een succesvolle test van een jaar weer ge-
repatrieerd.

Groothoekopname van een uitzonderlijk rijk halocomplex. De twee 
circulaire halo’s met als middelpunt de zon hebben een straal van 
resp. 22  en 46 . Daarnaast zijn er een aantal vlekken en bogen 
te zien waarvan enkele zeer zeldzaam zijn. De zon is verscholen 
achter het object op de paal; rechts is de geode  sche koepel van 
de Zuidpoolbasis te zien. Een halocomplex van deze kwaliteit komt 
op de Zuidpoolbasis gemiddeld eens per week voor; in Nederland 
misschien eens in de één of twee eeuwen. Deze foto is genomen 
op 1 Januari 1998 om 22:43 UTC   jdens Könnens tweede verblijf 
op Amundsen-Sco!  South Pole Sta  on. De zonshoogte is 23.0 ; 
het horizontaal beeldveld is 135°. Foto: Günther Können.
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800.000 jaar. Bovendien bracht EPICA de samenhang tus-
sen klimaatveranderingen op het Noordelijk en Zuidelijk 
Halfrond in kaart. Beide resultaten zijn gepubliceerd in het 
tijdschrift Nature en worden gezien als mijlpalen in de mo-
derne paleoklimatologie. Het EPICA project werd in 2007 
beloond met de Descartes Prize for Transnational Collabo-
rative Research van de Europese Unie. In de marge van de 
EPICA boringen deden IMAU en CIO gezamenlijk onder-
zoek aan het nauwkeuriger bepalen van de relatie tussen de 
isotopensamenstelling van recente sneeuwval en de klima-
tologische omstandigheden op de boorlocaties enerzijds, en 
het transport van vocht vanuit de gematigde breedten naar 
Antarctica anderzijds.
Op het Noordelijk halfrond vonden aan het begin van deze 
eeuw nog een tweetal kleinere expedities op Spitsbergen 
plaats, alvorens Nederland dan toch eindelijk in de posi-
tie kwam om de gemiste kans uit het begin van de jaren 
negentig goed te maken: aansluiting krijgen bij een groot 
internationaal consortium dat zich ten doel had gesteld om 
het oudste ijs van Groenland te boren. De poging was suc-
cesvol: in 2010 werd ijs opgeboord uit het vorige interglaci-
aal, het Eemien, zo’n 120.000 jaar geleden.

Mede op basis van die ijskern wordt tegenwoordig aan-
genomen dat het grootste deel van de Groenlandse ijskap 
het Eemien, dat enkele graden warmer was dan het huidige 
interglaciaal, doorstaan heeft. Als logische consequentie 
daarvan moet de bijdrage van afsmelting van de Groen-
landse ijskap aan de zeespiegelstijging in die periode be-
perkt zijn geweest. Het meest recente Nederlandse ijskern-
onderzoek gaat echter weer terug naar de basis, het in kaart 
brengen van het verband tussen de isotopensamenstelling 
van sneeuw en de temperatuur ten tijde van de vorming van 
die neerslag, om zodoende een eenduidige relatie te vinden 
tussen de (paleo)temperatuur en de isotoopeigenschappen 
van het ijs. Het hoogste punt van de Groenlandse ijskap 
is Summit. Dit is de plaats waar in de jaren negentig de 
grote ijskernboringen zijn verricht. Op dezelfde locatie is 
in de zomer van 2007 door het CIO een laagje sneeuw met 
extra zware waterstof-isotopen aangebracht dat in de jaren 
daarna weer werd opgeboord en bemonsterd. Vanwege dif-
fusie is het zware waterstof in die paar jaar herverdeeld, 
en metingen van de nieuwe verdeling waren vooral gericht 
op het ontwikkelen van een nieuwe, meer getrouwe bena-
dering voor het over de jaren ‘uitsmeren’ van het verticale 
temperatuurprofi el om een nauwkeuriger reconstructie van 
vroegere temperaturen te verkrijgen.
Momenteel wordt door internationale consortia in Antarc-
tica intensief gezocht naar de locatie van de langste onon-

Een Nederlander op Vostok
Günther Können: ‘Onze tweede poging materiaal te ver-
zamelen voor het halo-project project (zie hoofdstuk ‘Het 
ijzige Zuiden: Antarctica’) vond plaats tijdens een verblijf 
van twee maanden in 1990/91 op de (toen nog) Sovjet-
Russische basis Vostok, die diep in het binnenland ligt op 
een hoogte van 3.500 m. Vostok Station is nog geïsoleerder 
dan het Zuidpoolstation Amundsen Scott, en zo’n 5 graden 
kouder. Het station was maar zeer zelden door niet-Russen 
bezocht en al helemaal niet door een Nederlander. Onze 
motivatie om naar Vostok te gaan was dat daar dagelijkse 
variatie in de zonshoogte plaatsvindt (zo’n 20°), dit in te-
genstelling tot de Zuidpoolbasis. Daardoor kunnen zich 
halo’s vertonen die op de Zuidpool nooit kunnen ontstaan.
Net als een jaar eerder bij de expeditie naar het Zuidpool-
station, werden wij met een Hercules transportvliegtuig 
ingevlogen vanaf het kuststation McMurdo. Dat ligt op 
dezelfde breedtegraad (78° ZB) als Vostok Station, maar 
vijf tijdzones daar vandaan. Omdat de 78°-breedtecirkel 
zo klein is, arriveerden wij twee uur eerder dan wij waren 
vertrokken.
Vostok bestaat uit drie grote barakken: een hoofdgebouw 
met daarin slaapplaatsen en een kantine, een telecommu-
nicatiegebouw en een krachtcentrale. Het meubilair is ver-
sleten en de apparatuur robuust, zoals in de jaren 1950. De 
Vostok bezetting – allen Russen, waarvan sommigen nog 
nooit een buitenlander hadden gezien – bestond uit 27 man 
die allen onder weinig luxe omstandigheden overwinterd 
hadden; wij waren het eerste levende schepsel dat ze na 11 
maanden isolement zagen.
De belangrijkste wetenschappelijke activiteit op Vostok 
was het uitvoeren van ijsboringen waarbij dagelijks 3-me-
ter lange ijskernen omhoog werden gehaald vanuit steeds 
grotere diepte. Uit de samenstelling van het totaal van de 
Vostok ijskern is het verleden klimaat gereconstrueerd, tot 
400.000 jaar terug. Vostok is uitermate geschikt om dit pro-
ject uit te voeren omdat de ijsmassa daar met een snelheid 
van maar twee meter per jaar over de ondergrond schuift 
(op de Zuidpoolbasis is die snelheid 10 meter per jaar). Bij 
de eerste poging was men na ruim twee jaar boren tot 2.200 
m diepte gevorderd, toen de boor brak. Tijdens ons verblijf 
was de tweede poging gaande, op zo’n 40 meter van het eer-
ste boorgat. Ze waren toen tot 1.200 meter diepte gevorderd, 
iedere dag kwam daar drie meter bij. Een typisch voorbeeld 

van een robuust Sovjet programma. Overigens is het pas 
veel later, bij de derde poging, gelukt de beoogde diepte van 
3.500 meter te bereiken. Het is haast niet te bevatten dat dit 
wereldberoemde onderzoek onder zulke primitieve omstan-
digheden plaatsvond.
Wat betreft ons onderzoek: hoewel we enkele merkwaar-
dige exemplaren hebben gedocumenteerd, waren er als ge-
heel veel minder halo’s dan we hadden verwacht. De reden 
waarom is ons onduidelijk. Misschien is ook in dat opzicht 
de geografi sche Zuidpool een uitzonderlijke plaats.’

Vostok sta  on 1990/91: Günther Können naast het Russische 
boorteam met een drie meter lang segment van de befaamde Vo-
stok ijskern, zojuist opgeboord vanuit een diepte van 1200 meter. 
Op de achtergrond het gebouw waar de boringen plaatsvinden. 
Foto: Günther Können.

derbroken ijschronologie op aarde, met ijs nog ouder dan 
dat geboord tijdens het EPICA project. De heersende op-
vatting is dat er zich ijs van meer dan een miljoen jaar oud 
op Antarctica moet bevinden. Als dit inderdaad het geval is 
dan zal de klimaatreconstructie uit dit ijs teruggaan tot vóór 
de Mid-Pleistocene Transitie, die rond 700.000 jaar geleden 
was afgerond, en aldus helpen bij het beantwoorden van de 
vraag waarom het klimaat tegenwoordig ijstijden kent met 
een lengte van ongeveer 100.000 jaar in tegenstelling tot de 
40.000 jaar die voor de transitie overheersten. 


